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Pembaca setia Buletin Ketenagalistrikan,
Segenap keluarga besar Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah. Kami
mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan yang tim redaksi
perbuat.
Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat selama periode
Idul Fitri 1440 H/2019, Kementerian ESDM melalui Posko Nasional
Lebaran tahun 2019 membuka posko pemantauan kondisi pasokan
BBM, listrik, dan geologi yang dipusatkan di kantor BPH Migas.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana mendapat tugas
dari Menteri ESDM sebagai ketua posko nasional tersebut. Selain
pemantauan yang dilaksanakan pada H-14 s.d. H+14 lebaran, tim
juga melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan pasokan
listrik dan BBM aman selama mudik lebaran, sehingga masyarakat
dapat mudik dengan aman dan nyaman. Artikel-artikel tersebut
dapat dibaca pada tajuk utama Buletin edisi kali ini.
Ditjen Ketenagalistrikan juga tengah membangun Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani sebagai bagian dari perwujudan Reformasi Birokrasi.
Simak beberapa artikel dalam liputan khusus terkait pelaksanaan
reformasi birokrasi dan pembangunan ZOna Integritas di
lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan. Baca juga artikel-artikel lain
seputar kegiatan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sepanjang
April s.d. Juni 2019 ini.
Selamat Membaca.

Kirimkan tulisan Anda ke Buletin Ketenagalistrikan dengan ketentuan sebagai
berikut:
Syarat Teknis :
1. Font penulisan naskah menggunakan Arial
2. Ukuran font yang digunakan 12
3. Jarak spasi penulisan 1,5
4. Jumlah kata dalam satu naskah 600-1000 kata
Syarat Umum:
1. Judul naskah menggunakan kalimat yang menarik
2. Penulisan menggunakan bahasa yang umum (mudah dimengerti)
3. Tema naskah bisa tentang ketenagalistrikan, atau naskah umum
misalnya: tentang manajemen, pengembangan diri, dll.
4. Naskah asli belum pernah dimuat di media lain
5. Naskah bisa ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris
6. Naskah dikirim melalui email ke infogatrik@esdm.go.id
7. Naskah dikirim beserta foto/ilustrasi yang sesuai sebanyak tiga buah foto
dengan caption
8. Penulis menyertakan biodata beserta foto diri
9. Redaksi berhak memuat naskah dengan perubahan atau tidak memuat
naskah yang dikirim dalam Buletin Ketenagalistrikan
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Tajuk Utama

Pasokan Listrik Aman,

Warga Sulawesi Dapat Berlebaran dengan Nyaman

Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Munir Ahmad melakukan kunjungan kerja ke PT PLN Unit Pelaksana
Pengatur Beban Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat (UP2B Sulselrabar) dan PLN Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Sulselrabar, Senin (3/6).

Masyarakat di Sulawesi dipastikan
dapat
merayakan
Lebaran
atau
Hari Raya Idulfitri 1440 H dengan
nyaman. Pasalnya pasokan listrik di
pulau Sulawesi, saat hari raya Idulfitri
tanggal 5 Juni 2019 diprediksi dalam
kondisi aman.
Hal tersebut ditegaskan Sekretaris
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian ESDM, Munir Ahmad
saat melakukan kunjungan kerja
ke PT PLN Unit Pelaksana Pengatur
Beban Sulawesi Selatan, Tenggara
dan
Barat
(UP2B
Sulselrabar)
dan PLN Unit Pelaksana Pengatur
Distribusi Sulselrabar, Senin (3/6).
"Teman-teman PLN yang bertugas
menyampaikan
bahwa
kondisi
sistem Sulawesi aman," ujar Munir.
Sebagaimana laporan PT PLN, daya

mampu pasok seluruh sistem Sulawesi
pada tanggal 5 Juni 2019 diprediksi
sebesar 2.118 MW dan dengan beban
puncak sebesar 1.313 MW, sistem
masih memiliki cadangan sistem
sebesar 805 MW. Adapun rinciannya,
kondisi kelistrikan di Sistem Sulawesi
Bagian Selatan, daya mampu 1.525
MW, beban puncak 884 MW, dan
cadangan sistem 641 MW. Untuk
sistem Sulawesi Utara dan Gorontalo,
daya mampu 486 MW, beban puncak
352 MW dan cadangan sistem
134 MW. Sedangkan untuk Sistem
Sulawesi Tenggara, daya mampu
pasok 107 MW, beban puncak 77 MW,
dan cadangan sistem 30 MW.
Sebagai upaya untuk memastikan
kesiapan pasokan listrik kepada
masyarakat, PLN Unit Induk Wilayah

Sulselrabar telah menyiapkan posko
sebanyak 288 unit dan 2.555 personil
dengan sarana dukungan 43 unit
gardu bergerak, mobil crane 15 unit,
mobil pekerjaan dalam keadaan
bertegangan (PDKB) 5 unit, dan mobil
pelayanan teknis (yantek) 245 unit
dan motor yantek 129 unit. Munir
juga mengapresiasi petugas PLN yang
terus bekerja meski yang lain tengah
cuti bersama dan libur hari raya idul
fitri.
Pemerintah
melalui
Kementerian
ESDM juga menitipkan pesan agar
obyek vital seperti UP2B Sulselrabar ini
dapat dijaga keamanannya sehingga
pasokan listrik kepada masyarakat
tidak terganggu, khususnya menjelang
hari raya Idulfitri ini. (PSJ/KO)
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Tinjau Kesiapan Listrik Jawa Bali Jelang Lebaran,

Wamen ESDM Kunjungi PLN P2B Jawa Bali

Dalam rangka meninjau kesiapan PT PLN (Persero)
menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1440 H/2019, Wakil
Menteri ESDM Archandra Tahar didampingi Direktur
Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana meninjau PLN
Pusat Pengatur Beban (P2B) Jawa Bali, Gandul, Kamis
(23/5). Dalam kunjungan tersebut, Wamen ESDM
menerima laporan tentang kondisi sistem kelistrikan
Jawa Bali pada periode H-7 sampai H+7 Lebaran.
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PT PLN
(Persero) Amir Rosidin menyampaikan bahwa kondisi
listrik Jawa Bali pada hari raya lebaran diprediksi
aman, karena beban puncak diprediksi turun menjadi
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Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar didampingi Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana meninjau PLN Pusat
Pengatur Beban (P2B) Jawa Bali, Gandul, Kamis (23/5).

17.179 MW dibanding perkiraan beban puncak pada 29
Mei 2019 sebesar 24.984 MW atau turun sekitar 31%. PLN
telah menyiapkan berbagai persiapan antara lain persiapan
sistem, mitigasi, dan masa siaga dimana telah dibentuk
sebanyak 2.118 posko dengan melibatkan 19.382 personel.
"PLN juga terus berkoordinasi dengan petugas keamanan
untuk pengamanan obyek vital, salah satunya PLN P2B Jawa
Bali ini," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut Archandra mengucapkan
terima kasih dan apresiasi atas upaya kesiapan pengamanan
pasokan listrik yang dilakukan PLN dan berharap tidak ada
yang menghawatirkan selama periode lebaran ini. Ia lalu
berpesan agar PLN melakukan persiapan dan pelaksanaan
sebaik mungkin. "Bila kita merasa baik, itu musuh untuk
menjadi terbaik. Kita harus waspada dan selalu meningkatkan
kalau sudah merasa baik," ungkapnya. Archandra berharap
PLN selalu mencari apa yang kurang, sehingga dapat
mengantisipasi apa yang akan terjadi ke depan.

Archandra menyampaikan bahwa salah satu fungsi
Kementerian ESDM, sebagai bagian instruksi Presiden,
adalah memastikan kecukupan energi khususnya listrik dan
BBM pada periode lebaran ini. "PLN P2B diharap harus bisa
memenuhi seluruh kebutuhan selama ramadan dan lebaran
dengan manajemen yang baik," ujarnya. PLN P2B diharap
terus meningkatkan inovasi sehingga menjadi perusahaan
berkelas internasional seperti misi perusahaan tersebut.
Menurutnya, PLN harus berani mendistrub diri kita agar tidak
terdistrubtion oleh kemajuan zaman.
Hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Teknik dan
Lingkungan Ketenagalistrikan Wanhar, Kepala Biro KLIK
ESDM Agung Prinadi, serta Direktur Bisnis Regional Direktur
Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusra PT PLN
(Persero) Djoko Raharjo Abumanan. Dalam kesempatan
tersebut, selain meninjau ruang kontrol, Wakil Menteri ESDM
juga meninjau Gardu Induk yang berada di area tersebut.
(PSJ)
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Dirjen Gatrik Pantau Kondisi Kelistrikan Jakarta

Pasca Padam 8 Juni

Dirjen Ketenagalistrikan Rida Mulyana melakukan video conference dengan PLN P2B dan PLN Distribusi Jakarta Raya.
Vicon tersebut dilakukan di posko lebaran sektor ESDM di kantor BPH Migas, Jakarta, Minggu (9/6).

Guna memantau kondisi kelistrikan di
wilayah Jakarta dan Tangerang pasca
pemadaman listrik Sabtu (8/6) pukul
20.21 WIB, Dirjen Ketenagalistrikan
Rida
Mulyana
melakukan
video
conference dengan PLN P2B dan PLN
Distribusi Jakarta Raya. Vicon tersebut
dilakukan di posko lebaran sektor
ESDM di kantor BPH Migas, Jakarta,
Minggu (9/6).
Berdasarkan laporan PLN, kondisi
kelistrikan Jawa Bali berada pada
kondisi Aman. Pemadaman listrik
di wilayah Jakarta dan Tangerang,
Sabtu (8/6) pukul 20.21 WIB tak
terhindarkan karena 8 tower transmisi
150 kV di area Serpong tersambar
petir, sehingga menyebabkan padam
beban 277 MW atau berpampak pada
300.000 pelanggan PLN.

Pasokan listrik telah berangsur-angsur
pulih, dan untuk memastikan kejadian
tersebut tidak terulang, PLN telah
melakukan perbaikan dan penggantian
kontaktor. PLN juga memastikan
bahwa sistem kelistrikan Jawa Bali siap
menghadapi beban normal kembali
pada tanggal 10 Juni 2019.
Rida memberikan arahan kepada PLN
agar peralatan dan instalasi listrik
dapat mengantisipasi gangguan akibat
petir, dan agar indikator gangguan
kontaktor dimonitor dengan baik.
PLN juga diharap memastikan bahwa
gardu
patrol
(remote)
memiliki
keandalan dalam sistem teknologi
informasi komunikasi (TIK). "Apabila
TIK pada gardu patrol belum andal,
agar dipastikan ada petugas di gardu
tersebut," jelasnya.
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PLN juga diharap memastikan bahwa
saluran transmisi yang dishutdown
adalah yang memiliki sistem loop.
Selain itu PLN diharap memastikan
pembangkit yang mengalami reserve
shutdown,
dan
saluran
transmisi
yang mengalami shutdown dapat
dioperasikan kembali secara hati-hati
untuk menghadapi beban normal pada
tanggal 10 Juni 2019. (PSJ)

Tajuk Utama

Dirjen Ketenagalistrikan Hadiri Diskusi FMB9:

Mudik Aman dan Lancar

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
Rida Mulyana, selaku Ketua Tim
Posko
Nasional
sektor
ESDM
menghadapi Idul Fitri 1440 H/2019,
menjadi pembicara pada Diskusi
Forum Merdeka Barat 9 (FMB9)
yang diselenggarakan di Kantor
Kementerian Kominfo, Senin (20/5).
Diskusi
ini
mengangkat
tema
"Mudik Aman dan Lancar" dengan
narasumber lain adalah Menteri
Perhubungan Budi Karya Sumadi,
Dirjen
Binamarga
Kementerian
PUPR Sugiyartanto, Kabag Operasi
Korlantas Polri Kombespol Benjamin,
dan Anggita Wijayanto perwakilan
dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).
Rida menyampaikan bahwa mulai
tanggal 21 Mei hingga 19 Juni
2019, Kementerian ESDM membuka
posko Nasional memantau kesiapan
pasokan BBM, gas, kelistrikan, dan
geologi menjelang hari raya idul fitri
1440 H.

Posko dipusatkan di kantor BPH
Migas (JL P Tendean, Jakarta Selatan)
dengan melibatkan BUMN dan badan
usaha sektor ESDM terkait.
Dirjen ketenagalistrikan melaporkan
bahwa stok BBM pada periode mudik
lebaran dipastikan aman. "Petugas
siap
mendistribusikan
BBM
ke
titik-titik macet dengan kendaraan
bermotor," ujarnya. Pasokan listrik
pada libur lebaran juga diproyeksikan
aman karena beban yang lebih
rendah dari pada hari biasa. Posko
juga memantau kesiagaan bencana
geologi, khususnya gunung berapi
agar masyarakat dapat beribadah
dan merayakan idul fitri dengan
tenang.
Terakhir,
Rida
menyampaikan
bahwa Posko kementerian ESDM
dapat diakses masyarakat dengan
menghubungi call center 136.

Ia menyampaikan bahwa Periode
Pelaksanaan Posko Nasional Sektor
ESDM Menghadapi Hari Raya Idul
Fitri 1440 H/2019 akan berlansung
selama 30 hari yaitu sejak 21 Mei
2019 hingga 19 Juni 2019 yang
terbagi dalam 2 shift yaitu shift I
puluk 10.00 s.d 17.00 WIB dan shift
II pulul 15.00 s.d 20.00 WIB.
FMB9 merupakan kegiatan rutin
yang
diselenggarakan
Direktorat
Jenderal Informasi dan Komunikasi
Publik, Kementerian Kominfo. Forum
diskusi tematik ini dilaksanakan
di tempat-tempat yang berbeda
dan mengangkat isu yang berbeda
dengan mengundang narasumber
dari Kementerian/Lembaga terkait,
pemerintah daerah dan mengundang
wartawan. (PSJ)

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana, selaku Ketua Tim Posko Nasional sektor ESDM menghadapi Idul Fitri 1440 H/2019,
menjadi pembicara pada Diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Kominfo, Senin (20/5).
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Liputan Khusus
Ditjen Gatrik Siap Melaksanakan

Reformasi Birokrasi

Demi tercapainya tata pemerintahan yang baik atau
good governance, Pemerintah telah membuat grand
design reformasi birokrasi pada tahun 2010. Dari
delapan kriteria area perubahan reformasi birokrasi
tersebut, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
terus berupaya memenuhi semua kriteria sesuai
dengan road map yang telah disusun. Hal tersebut
disampaikan Kepala Bagian Umum, Kepegawaian dan
Organisasi Tanty Wijayani di ruang kerjanya, Kamis
(27/6).

Menurut Tanty, Reformasi Birokrasi (RB)
ini juga harus dipenuhi oleh masingmasing pegawai. “Setiap pegawai
harus dari dalam dirinya sendiri
ikut merasakan, ikut bertanggung
jawab,” ungkapnya. Tanty kemudian
melanjutkan bahwa latar belakang
pelaksanaan RB ini karena selama ini
birokrasi dianggap belum bersih, belum
efisien, belum akuntabel, dan belum
memanfaatkan
teknologi
informasi
sehingga ada celah-celah dimana
birokrasi ini tidak dilaksanakan dengan
semestinya.
Ia berharap dengan perubahan yang
dilaksanakan oleh seluruh komponen
instansi, stigma-stigma negatif terhadap
birokrasi, seperti KKN, pelayanan yang
lambat, sarana pelayanannya masih
belum menerapkan teknologi informasi
dapat berubah menjadi positif. “Saranya
ya dengan dimulai perubahan dari
instansi kita sendiri untuk memberikan
apa yang terbaik kepada masyarakat,”
ujarnya.
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Terkait tata cara penilaian RB, Tanty
mengungkapkan bahwa prosesnya adalah
melalui penilaian mandiri terlebih dahulu,
sebelum dievaluasi oleh Tim Penilai dari
Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).
“Sebenarnya kita melakukan penilaian sendiri
terhadap RB yang sudah kita jalankan di
instansi masing-masing, tapi nanti dievaluasi
kembali oleh Menpan RB,” ungkap Tanty.

Sebagai informasi, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan instrumen penilaian
kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assessement) oleh Kementerian/
Lembaga dan Pemerintah Daerah. PMPRB mencakup penilaian terhadap dua komponen: Pengungkit (Enablers)
dan Hasil (Results). Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan
fungsinya, sedangkan Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Saat ini, pelaksanaan
PMPRB dapat dilaksanakan secara daring melalui aplikasi online.
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“Tantangannya adalah kesadaran dari masing-masing pegawai
bahwa reformasi birokrasi merupakan tanggung jawab kita bersama,
bukan tanggung jawab bagian ini atau bagian itu.”

- Tanty Wijayani -

Pelaksanaan RB
Ditjen Ketenagalistrikan
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
telah membentuk tim yang fokus
untuk menjalankan dan mengawal
pelaksanaan
reformasi
birokrasi.
Menurut Tanty, tim tersebut telah
membuahkan
berbagai
hasil
diantaranya pelaksanaan pelayanan
yang lebih rapi, mudah, dan cepat.
Tujuan pelaksanaan RB adalah birokrasi
yang bersi dan pelayanan prima.
Tanty menyampaikan bahwa output
yang mudah terlihat adalah di bagian
pelayanan. Saat ini dalam memberikan
pelayanan seperti registrasi Sertifkat
Laik Operasi (SLO), Sertifikat Badan
Usaha (SBU), dan Sertifikat Kompetensi
Tenaga
Teknik
Ketenagalistrikan
(SKTTK) sudah dilaksanakan secara
daring, sehingga pelaksana pelayanan
tidak harus bertemu langsung dengan
pemohon layanan.
Tata kelola persuratan di internal
Ditjen Ketenagalistrikan disebut Tanty
juga semakin rapi dan memudahkan
pelayanan.
“Untuk
internal
juga
sudah ada aplikasi persuratan untuk
memudahkan
cara
kerja,
juga
untuk melihat akuntabilitas apakah

tugas yang diberikan oleh atasan
diselesaikan tepat waktu dan tepat
sasaran,” ungkapnya.
Sebagai tantangan pelaksanaan RB ini,
menurut Tanty yang harus diperhatikan
adalah
kesadaran
dari
seluruh
pelaksana layanan, baik pimpinan
maupun
seluruh
pegawai
Ditjen
Ketenagalistrikan.
“Tantangannya
adalah kesadaran dari masing-masing
pegawai bahwa reformasi birokrasi
merupakan tanggung jawab kita
bersama, bukan tanggung jawab
bagian ini atau bagian itu,” ujarnya.
Perubahan
Mindset
merupakan
tantangan
terbesar
dalam
mewujudkan Reformasi Birokrasi di
Ditjen Ketenagalistrikan. “Yang harus
tertanam di semua pegawai adalah
bahwa tugas dan fungsi kita adalah
memberikan
pelayanan
terhadap
masyarakat dengan baik,” kata Tanty.
Menjawab tantanga tersebut, sosialisasi
pelaksanaan RB harus terus dilakukan
sehingga tertanam di seluruh pegawai.
“Jadi akan kami selenggarakan sharing
session mengenai reformasi birokrasi,
“ ungkap Tanty. (UH/PSJ)
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Mengenal Pembangunan Zona Integritas

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada tahun

Pembangunan zona integritas tidak dapat terlepas

2019 ini tengah menyiapkan diri membangun zona

dari

integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan

tengah dituju oleh Ditjen Ketenagalistrikan. Reformasi

WIlayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Beberapa

birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk

upaya telah dilakukan untuk menuju predikat hal

melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan

tersebut, diantaranya melakukan beberapa perubahan

pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga

dalam pelayanan publik, penataan organisasi, dan lain

dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan

sebagainya. Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian

profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala

Umum Kepegawaian dan Organisasi Tanty Wijayani

yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan

saat diwawancarai oleh Tim Buletin Ketenagalistrikan,

wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Kamis (27/6).
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Pada sosialisasi pembangunan Zona
Integritas oleh Inspektorat Jenderal
Ketenagalistrikan pada bulan Mei
2019, dijelaskan tentang gambaran
umum Reformasi Birokrasi dan
langkah-langkah apa yang harus
dipenuhi apabila suatu instansi
pemerintah
hendak
membangun
zona integritas menuju Wilayah
Bebas Korupsi (WBK) dan WIlayah
Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Pemerintah
telah
menerbitkan
Peraturan
Presiden
Nomor
81
Tahun
2010
Tentang
Grand
Design Reformasi Birokrasi yang
mengatur
tentang
pelaksanaan
program
reformasi
birokrasi.
Peraturan
tersebut
menargetkan
tercapainya tiga sasaran hasil utama
yaitu peningkatan kapasitas dan
akuntabilitas organisasi, pemerintah
yang bersih dan bebas KKN, serta
peningkatan pelayanan publik.
Dalam
penerapan
reformasi
birokrasi pada pemerintah baik
pada kementerian, lembaga serta
pemerintah daerah harus didukung
dengan langkah-langkah yang tepat,
sinergis dan berkelanjutan. Langkahlangkah tersebut dimuat kedalam
Road Map Reformasi Birokrasi yang

menjadi acuan dalam penerapan dan
pelaksanaan reformasi birokrasi di
instansi pemerintah.

Road
Map
Reformasi
birokrasi
memuat rencana dimana di dalamnya
terdapat
strategi
dan
program
Reformasi Birokrasi dalam delapan
area perubahan yakni:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mental Aparatur
Pengawasan
Akuntabilitas Kinerja
Kelembagaan
Tatalaksana
SDM Aparatur
Peraturan Perudangan-		
Undangan
Pelayanan Publik.

Selain itu rencana aksi reformasi
birokrasi juga memuat target kinerja
yang ingin diwujudkan sesuai dengan
waktu yang ditetapkan. Target
kinerja
ditetapkan
berdasarkan
indikator-indikator
kinerja
yang
mengambarkan keberhasilan sasaran
reformasi birokrasi sedangkan untuk
waktu berupa jangka waktu 5 tahunan
road map reformasi birokrasi.

Apa
itu
pembangunan
zona integritas?
Zona Integritas (ZI) merupakan
sebutan atau predikat yang diberikan
kepada Kementerian /Lembaga (K/L)
dan Pemerintah Daerah (Pemda)
yang
pimpinan
dan
jajarannya
mempunyai niat (komitmen) untuk
mewujudkan WBK dan WBBM melalui
upaya pencegahan korupsi, reformasi
birokrasi dan peningkatan kualitas
pelayanan
publik.
Kementerian/
Lembaga dan Pemerintah Daerah
(Pemda) yang telah mencanangkan
sebagai
Zona
Integritas
(ZI)
mengusulkan salah satu unit kerjanya
untuk menjadi Wilayah Bebas dari
Korupsi.
Proses
pembangunan
Zona
Integritas merupakan tindak lanjut
pencanangan yang telah dilakukan
oleh pimpinan instansi pemerintah.
Proses pembangunan Zona Integritas
difokuskan pada penerapan program
Manajemen Perubahan, Penataan
Tatalaksana, Penataan Manajemen
SDM,
Penguatan
Pengawasan,
Penguatan
Akuntabilitas
Kinerja,
dan Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik yang bersifat konkrit.
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Dalam membangun Zona Integritas,
pimpinan
instansi
pemerintah
menetapkan satu atau beberapa
unit kerja yang diusulkan sebagai
Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani. Pemilihan
unit kerja yang diusulkan sebagai
Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani dengan
memperhatikan
beberapa
syarat
yang telah ditetapkan, diantaranya:
1). Dianggap sebagai unit yang
penting / strategis dalam
melakukan pelayanan publik;
2). Mengelola sumber daya yang
cukup besar, serta
3). Memiliki tingkat keberhasilan
Reformasi Birokrasi yang cukup
tinggi di unit tersebut.
Proses pemilihan unit kerja yang
berpotensi sebagai Zona Integritas
dilakukan
dengan
membentuk
kelompok
kerja
/
tim
untuk

melakukan
identifikasi
terhadap
unit kerja yang berpotensi sebagai
unit kerja berpredikat menuju WBK/
WBBM
oleh
pimpinan
instansi.
Setelah
melakukan
identifikasi,
kelompok kerja/tim mengusulkan
unit kerja kepada pimpinan instansi
untuk ditetapkan sebagai calon unit
kerja berpredikat Zona Integritas
menuju WBK/WBBM. Selanjutnya
dilakukanpenilaian
mandiri
(self
assessment)
oleh
Tim
Penilai
Internal (TPI). Setelah melakukan
penilaian, TPI melaporkan kepada
Pimpinan instansi tentang unit yang
akan diusulkan ke Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi sebagai
unit kerja berpredikat Menuju WBK/
WBBM. Apabila unit kerja yang
diusulkan memenuhi syarat sebagai
Zona Integritas Menuju WBK/WBBM,
maka langkah selanjutnya adalah
penetapan.
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Untuk menjadikan unit kerja sebagai
WBK/WBBM
harus
memenuhi
delapan indikator hasil dan dua
puluh indikator proses yang akan
dinilai oleh Tim Penilai Internal (TPI)
kemudian dievaluasi oleh Tim Penilai
Nasional. Untuk WBK ditetapkan oleh
Kepala K/L/Daerah sedangkan WBBM
ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB.
Setelah memenuhi indikator tersebut
dan ditetapkan sebagai WBK/WBBM,
masih ada pekerjaan yang harus
dilakukan.
Pemberian
predikat
WBK/WBBM
bukan
merupakan
akhir dari proses, karena predikat
tersebut dievaluasi setiap tahun,
dan apabila hasil evaluasi tersebut
terdapat penilaian indikator yang
mengakibatkan tidak terpenuhinya
kriteria, maka predikat WBK/WBBM
tersebut dicabut.

Liputan Khusus

Proses
Pembangunan
Zona Integritas
Permen PAN RB Nomor 52 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas di Lingkungan Instansi
Pemerintah telah menjelaskan bahwa
proses pembangunan zona integritas
memiliki beberapa tahapan yang
harus dilalui, yaitu pencanangan,
pembangunan,
pengusulan,
penilaian, dan penetapan.
Keberhasilan pembangunan Zona
Integritas diukur dengan menilai
pelaksanaan
dari
parameterparameter komponen pengungkit
dan komponen hasil.
Komponen Pengungkit diberi bobot
60% dan Komponen Hasil diberi bobot
40%. Bobot 60% dari Komponen
Pengungkit diperoleh dari jumlah
bobot masing-masing Komponen
Pengungkit, yaitu:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Manajemen Perubahan : 5%
Penataan Tatalaksana : 5%
Penataan Manajemen SDM :
15%
Penguatan
Akuntabilitas
Kinerja : 10%
Penguatan Pengawasan : 15%
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan Publik : 10%

Bobot 40% dari Komponen Hasil
diperoleh dari jumlah bobot masingmasing Komponen Hasil, yaitu:
a. Terwujudnya
Pemerintahan
yang
Bersih
dan
Bebas
KKN yang diukur dengan
menggunakan ukuran nilai
persepsi
korupsi
(survei
eksternal)
dan
persentase
penyelesaian Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan (TLHP):
20%
b. Terwujudnya
Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik yang
diukur melalui nilai persepsi
kualitas
pelayanan
(survei
eksternal): 20%

Setelah unit kerja yang diusulkan
sebagai Zona Integritas menuju
WBK/WBBM ditetapkan, maka hal
yang selanjutnya dilakukan adalah
menentukan
komponen-komponen
yang harus dibangun.Terdapat dua
jenis komponen yang harus dibangun
dalam unit kerja terpilih, yaitu
komponen pengungkit dan komponen
hasil.

berarti membangun mindset aparatur
pemerintah untuk enggan, malu, dan
merasa bersalah melakukan tindak
pidana
korupsi/tindakan
tercela
lainnya. Proses membangun mindset
tidak mudah, karena akan ditemukan
keengganan
bahkan
penolakan.
Selain itu pula diperlukan waktu yang
tidak singkat dengan pembiasaan
yang terus menerus.

Terakhir,
tahapan
yang
paling
penting
dalam
zona
integritas
adalah pembangunan itu sendiri.
Pembangunan berarti membangun
integritas
pada
unit
instansi
pemerintah
melalui
berbagai
perubahan dan perbaikan yang
terencana,
massif,
komprehensif
dan
sistematis.
Membangun
integritas
berarti
membangun
sistem, membangun manusia dan
membangun budaya.

Yang perlu dilakukan oleh Ditjen
Ketenagalistrikan adalah komitmen
pimpinan dan seluruh pegawai untuk
menuju perubahan pola pikir dan
perilaku, sehingga pembangunan
zona integritas dapat terwujud di
tahun ini. (PSJ)
Sumber:
Modul
Diklat
Zona
Integritas – PPSDM Aparatur,
Bandung, 2019

Membangun
sistem
berarti
membangun berbagai instrumen,
SOP, dan peraturan untuk mencegah
terjadinya tindak pidana korupsi/
perbuatan tercela lainnya. Sebagai
contoh,
membangun
sistem
pengendalian gratifikasi, membangun
whistle blowing system, membangun
sistem pengendalian intern, dan
sebagainya. Membangun Manusia

Buletin Ketenagalistrikan| Juni 2019 |

19

20 |Juni 2019|Buletin Ketenagalistrikan

Warta Kita

Workshop Digital Transformation of the Indonesian Grid, Rabu (20/3/2019), di Auditorium Samaun Samadikun, Gedung Ditjen Ketenagalistrikan,
Jakarta.

Hadapi Era Teknologi Digital,
Ubah Tantangan Jadi Peluang
di Sektor Ketenagalistrikan
Peranan energi, khususnya energi
baru terbarukan (EBT), akan semakin
penting di masa depan. Meskipun
ada tantangan di dalamnya, diyakini
tantangan ini bisa diubah menjadi
opportunity
(peluang),
terutama
untuk EBT yang sifatnya intermittent,
seperti energi angin dan matahari.
Dirjen Ketenagalistrikan Rida Mulyana
menyampaikan hal tersebut dalam
closing remarks pada Workshop Digital
Transformation of the Indonesian
Grid, Rabu (20/3/2019), di Auditorium
Samaun Samadikun, Gedung Ditjen
Ketenagalistrikan, Jakarta.
Rida menyampaikan perkembangan
teknologi tidak akan terbendung
dan sudah mulai dirasakan di sektor
lain,
"Sektor
energi
khususnya
ketenagalistrikan
harus
sudah
memulainya,
khususnya
terkait
digitalisasi," ujarnya. Sebagaimana
diketahui,
global
tren
yang
menyangkut energi terdiri dari 3D,

yakni desentralisasi,
dan digitalisasi.

dekarbonisasi,

Untuk menghadapi perubahan teknologi,
Rida mengatakan yang terpenting
adalah
perubahan
mindset.
"Era
teknologi digital sudah tak terbedung
dan malah bukan untuk ditahan,
tapi kita gunakan untuk semakin
memudahkan bisnis untuk PLN, dan
bagi Pemerintah bisa untuk lebih mudah
mengawasi. Dan bagi Pemerintah, ke
depan adalah bagaimana menyediakan
listrik untuk masyarakat Indonesia
dengan kualitas unggul, (jumlah)
cukup, dan (harga) murah," ujarnya.
Rida yakin dunia usaha akan selalu
siap dan mengubah tantangan sebagai
peluang
dalam
mengembangkan
teknologi baru.
"Kami dari Pemerintah menyambut
baik asal tiga hal tadi (listrik dengan
kualitas baik, jumlah cukup, dan harga

wajar) dijamin dengan baik. Ini bukan
hanya untuk mewujudkan energi
berkeadilan sebagaimana yang sering
didengungkan Menteri Ignasius Jonan,
tapi juga untuk mewujudkan energi
merata bagi masyarakat sebagaimana
amanat nawacita," lanjut Rida.
Di akhir sambutan, Rida menyampaikan
bahwa masih ada sekitar 1,5 juta
rumah tangga di Indonesia yang masih
belum menikmati listrik. Ia mendorong
semua pihak, termasuk swasta, untuk
dapat berkontribusi dalam melistriki
Indonesia.
Workshop Digital Transformation of
the Indonesian Grid terselenggara atas
kerjasama Ditjen Ketenagalistrikan
dengan
PT
ABB.
Workshop
ini
diharapkan
dapat
menjadi
ajang
untuk memperkuat pengembangan
dan
implementasi
infrastruktur
ketenagalistrikan menyongsong era
Electricity 4.0 di Indonesia. (AMH)

Buletin Ketenagalistrikan| Juni 2019 |

21

Warta Kita

Taksi Listrik Pertama Siap Diluncurkan
Demi Mendukung Energi Bersih
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Luhut Binsar Panjaitan didampingi
Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri
Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan
Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan
Munaf hadir dalam peluncuran Taksi
Berenergi Listrik, Senin (22/4/2019),
di Kantor Pusat Blue Bird, Jakarta.
Turut hadir dalam acara ini Dirjen
Ketenagalistrikan Rida Mulyana serta
perwakilan dari kementerian/lembaga
terkait.

Pemerintah mengapresiasi PT Blue Bird
yang telah berinisiatif secara aktif untuk
menggunakan Kendaraan Bermotor
Listrik sebagai bagian dari armada
taxi-nya untuk melayani masyarakat,
kesemuanya hal tersebut tentu saja
sebagai bagian untuk turut mendorong
penggunaan energi bersih di sektor
transportasi. Armada yang digunakan
Blue Bird untuk taksi listrik ini adalah
model BYD (25 unit) dan model Tesla
(4 unit).

"Selamat kepada taksi Blue Bird yang
sudah meluncurkan taksi bertenaga
listrik. Saya berharap program ini
terus berlanjut," ujar Jonan dalam
sambutannya.

Pengembangan Kendaraan Bermotor
Listrik (KBL) dan penerapan regulasinya
dilakukan
rangka
meningkatkan
Ketahanan Energi Nasional.

peluncuran Taksi Berenergi Listrik Pertama, Senin (22/4/2019), di Kantor Pusat Blue Bird, Jakarta.
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Upaya tersebut dilakukan dengan
mengurangi ketergantungan impor
BBM yang akan membawa dampak
positif terhadap penurunan tekanan
pada Neraca Pembayaran Indonesia
akibat impor BBM.
Program KBL merupakan salah satu
cara untuk meningkatkan efisiensi dan
konservasi energi terutama pemakaian
BBM di sektor transportasi yang
berimplikasi pada energy security.
Kebijakan ini juga berkontribusi besar
dalam mewujudkan energi bersih,
menjaga
kualitas
udara,
ramah
lingkungan, serta memenuhi komitmen
Indonesia dalam menurunkan emisi gas
rumah kaca.
Kementerian ESDM telah mendorong
agar PT PLN (Persero) mengembangkan

Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik
Umum (SPKLU) mengingat ketersediaan
infrastruktur SPKLU merupakan salah
satu syarat keberhasilan implementasi
Program KBL.

Warta Kita

Terkait dengan penetapan tarif tenaga
listrik untuk keperluan layanan khusus,
dimana salah satunya adalah tarif
tenaga listrik untuk SPKLU, Kementerian
ESDM melalui Peraturan Menteri ESDM
Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif
Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh
PT PLN (Persero) jo. Peraturan Menteri
ESDM Nomor 41 Tahun 2017 telah
menetapkan bahwa biaya pemakaian
listrik dari SPKLU termasuk dalam
kategori golongan tarif untuk keperluan
layanan khusus (L/TR, TM, TT) dengan
tarif sekitar Rp 1.650 per-kWh. (u)
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Pentingnya Penerapan
Keselamatan Ketenagalistrikan

Listrik telah menjadi bagian dari kehidupan seharihari. Keselamatan ketenagalistrikan menjadi hal yang
sangat penting. Oleh karena itu, setiap kegiatan
usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan
keselamatan ketenagalistrikan. Ini bertujuan untuk
mewujudkan kondisi yang andal dan aman bagi
instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan
makhluk hidup lainnya, serta ramah lingkungan.

24 |Juni 2019|Buletin Ketenagalistrikan

Dirjen Ketenagalistrikan Rida Mulyana menyampaikan
hal tersebut dalam acara sharing session bertajuk
"Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Keselamatan
Ketenagalistrikan dan Manajemen Energi di Industri
Pembangkit", Kamis (28/3/2019), di Ruang Sarulla,
Gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM).

Warta Kita

"Pembangunan infrastruktur ini butuh banyak orang.
Orang-orang ini harus punya kompetensi tertentu," Rida
menambahkan. Hal ini terkait erat dengan keamanan dan
keselamatan ketenagalistrikan.
Rida lalu mengutip data Dinas Penanggulangan Kebakaran
dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta yang menyebutkan
rata-rata kebakaran listrik adalah 718,5 kejadian per tahun
selama 2013-2018. Penyebab terbesar kejadian kebakaran
tersebut masih berasal dari akibat listrik. Hal ini biasanya
terjadi karena penggunaan energi listrik yang tidak mengikuti
standar dan kaidah-kaidah semestinya.
"Keseharian kita dekat dengan listrik, keselamatan itu gak
boleh ada jeda. Semua kaidah yang menyangkut keselamatan
ketenagalistrikan (K2) harus dijalankan," tegas Rida.
Ada beberapa kaidah yang harus diterapkan untuk
keselamatan ketenagalistrikan, yakni setiap peralatan
dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan
Standar Nasional Indonesia (SNI) dan setiap instalasi
tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki Sertifikat
Laik Operasi (SLO). Selain itu, setiap tenaga teknik dalam
usaha ketenagalistrikan wajib memiliki Sertifikat Kompetensi
Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK), dan setiap badan
usaha penunjang tenaga listrik wajib memiliki Sertifikat
Badan Usaha (SBU).
"Minimal kalau kaidah ini diikuti, tingkat keselamatan kita
lebih tinggi dan tingkat kebakaran jadi menurun," pungkas
Rida. (AMH)
Sharing session yang dibuka oleh Wakil Menteri ESDM
Arcandra Tahar ini menghadirkan tiga narasumber,
yakni Rida Mulyana, Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ESDM
IGN Wiratmaja Puja, dan Chief Corporate Officer
PLN University Badrul Musthafa.
Kebijakan nasional subsektor ketenagalistrikan
berfokus pada perluasan akses listrik dan pemerataan
sebaran listrik agar target rasio elektrifikasi pada
tahun 2019 mencapai 99,9%.
"Ini agar terwujud energi berkeadilan seperti yang
sering didengungkan oleh Menteri ESDM Ignasius
Jonan," ujar Rida.
Rida menyampaikan perencanaan ketenagalistrikan
tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik (RUPTL). RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 20192028 menargetkan pembangunan infrastruktur
ketenagalistrikan sebagai berikut: total rencana
pembangunan pembangkit sebesar 56.395 MW,
jaringan transmisi tenaga listrik sepanjang 57.293
kms, gardu induk sebesar 124.341 MVA, jaringan
distribusi sepanjang 472.795 kms, dan gardu
distribusi sebesar 33.730 MVA.

Dirjen Ketenagalistrikan Rida Mulyana dalam acara sharing session
bertajuk "Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Keselamatan
Ketenagalistrikan dan Manajemen Energi di Industri Pembangkit",
Kamis (28/3/2019), di Ruang Sarulla, Gedung Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
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Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Resmikan Proyek Kelistrikan
di Provinsi Sumatera Selatan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meresmikan proyek kelistrikan di Provinsi Sumatera Selatan,
Minggu (31/3/2018).

"Listrik adalah
kebutuhan pokok
masyrakat. Pembangunan
infrastruktur kelistrikan
di Sumsel ini, akan
meningkatkan pasokan
listrik wilayah dan
menjaga keandalan.
Juga mendorong ekonomi
setempat,"

-Ignasius Jonan26|Juni 2019|Buletin Ketenagalistrikan

Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) Ignasius Jonan
didampingi
Direktur
Jenderal
Ketenagalistrikan
Rida
Mulyana,
Wakil
Gubernur
Sumatera
Selatan Mawardi Yahya, Walikota
Palembang Harnojoyo dan Direktur
Bisnis Regional Sumatera PT PLN
(Persero)
Wiluyo
Kusdwiharto
meresmikan proyek kelistrikan di
Provinsi Sumatera Selatan, Minggu
(31/3/2018).

Peresmian dilakukan terpusat di Gas
Insulated Switchgear Kota Barat.
Adapun proyek kelistrikan yang
diresmikan antara lain Saluran Kabel
Tegangan Tinggi (SKTT) 150 kV
Kota Barat-Gandus, Gas Insulated
Switchgear (GIS) 150 kV Kota Barat
sepanjang 5,1 Kms, Gardu Induk
(GI) 150 kV Gandus, Gardu Induk
(GI) 150 kV Kenten dan Gardu Induk
(GI) 150 kV Kayu Agung.

Tujuan dibangunnya GI 150 kV dan
SKTT ini di samping meningkatkan
keandalan
suplai
listrik
juga
untuk memenuhi pertumbuhan
permintaan
listrik
di
masa
datang, mengingat bahwa saat ini
listrik di kota Palembang sudah
dimanfaatkan untuk transportasi,
yaitu dengan adanya Lintas Rel
Terpadu (LRT).
"Listrik adalah kebutuhan pokok
masyarakat.

Pembangunan
infrastruktur
kelistrikan di Sumsel ini, akan
meningkatkan
pasokan
listrik
wilayah dan menjaga keandalan.
Juga
mendorong
ekonomi
setempat," kata Jonan.
Peningkatan
pasokan
tenaga
listrik tak hanya pembangunan
pembangkit listrik namun juga
infrastruktur jaringan transmisi
dan gardu induk yang merupakan
bagian dari Proyek 35.000 MW.
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Pemerintah
berupaya
agar
kebutuhan
listrik dapat tercukupi dengan harga yang
terjangkau melalui berbagai program yang
bertujuan mewujudkan energi berkeadilan.
Selain itu Pemerintah mempunyai tugas
untuk
memastikan
kebutuhan
listrik
masyarakat terpenuhi. Rasio elektrifikasi
nasional yang akhir tahun 2018 sekitar
98,3% akan ditingkatkan menjadi 99,9%
tahun 2019 ini.

Dalam kesempatan yang sama, Rida
Mulyana mengatakan bahwa keseluruhan
proyek infrastruktur yang diresmikan hari
ini telah mengikuti prosedur keselamatan
ketenagalistrikan,
yaitu
dengan
telah
dikeluarkannya
Sertifikat
Laik
Operasi
(SLO) untuk masing-masing infrastruktur
kelistrikan.

"Rasio elektrifikasi di Provinsi Sumatera
Selatan telah mencapai angka 91%,
sedangkan rasio elektrifikasi di Kotamadya
Palembang adalah 99%, dan Kabupaten
Ogan Komering Ilir sebesar 70%. Dengan
peresmian ini diharapkan rasio elektrifikasi
akan meningkat," tutup Rida. (AT)
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Ditjen Gatrik dan Balitbang ESDM
Selenggarakan Sosialisasi Capaian
Kinerja di Sumedang

"Hingga akhir tahun 2018, rasio elektrifikasi nasional mencapai 98,3%.
Rasio elektrifikasi Provinsi Jawa Barat bahkan lebih tinggi dari angka nasional, yaitu 99,9%.
Sedangkan rasio elektrifikasi Kabupaten Sumedang telah mencapai angka 99%,"
Rida Mulyana

para kepala Desa ketua BPD, para Kepala Sekolah,
Organisasi Masyarakat, Karang Taruna, Mitra kerja
Dinsos, para pelajar dan mahasiswa. Dari Kementerian
ESDM hadir Kepala Biro Umum Endang Sutisna dan
Kepala dengan didampingi Karo Umum dan Direktur
Konservasi ENergi Ditjen EBTKE Hariyanto.
Dadan Kusdiana menyampaikan sosialisasi capaian
sektor ESDM dan kelitbangan ESDM, sedangkan Rida
Mulyana menyampaikan materi melistriki pelosok negeri
dengan tarif yang terjangkau. Rida menyampaikan
bahwa
Pemerintah
melalui
Kementerian
ESDM
berkomitmen melistriki pelosok negeri dengan tarif
listrik yang terjangkau.

Dirjen Ketenagalistrikan Rida Mulyana bersama
Kepala Badan Litbang ESDM Dadan Kusdiana menjadi
pembicara pada Sosialisasi Capaian Kinerja Sektor
ESDM di Kabupaten Sumedang, di Gedung Negara
Kabupaten Sumedang, Kamis (4/4/2019). Tema yang
diangkat dalam sosialisasi tersebut adalah "Mewujudkan
Sumedang Simpati".
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati
Sumedang Dony Ahmad Munir, Unsur Forkopimda
dan Pejabat di Kabupaten Sumedang, Ketua TP. PKK
Kabupaten Sumedang, Ketua Dharma Wanita Kabupaten
Sumedang, Para Kepala OPD, Para Camat,
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Upaya melistriki pelosok negeri
dilakukan dengan tiga pendekatan,
yaitu yang pertama, bagi masyarakat
tinggal di wilayah atau desa yang
dekat dengan instalasi tenaga listrik
yang ada, cara melistrikinya dengan
perluasan jaringan listrik PLN dari
desa berlistrik terdekat. Cara kedua,
bagi masyarakat tinggal bersama
dalam suatu wilayah atau desa
tetapi jauh dari instalasi tenaga
listrik yang ada, solusinya adalah
dengan
pembangunan
Microgrid off grid. Cara terakhir, untuk
masyarakat yang tinggal terpencar
pada suatu wilayah/desa dan jauh
dari instalasi tenaga listrik yang ada,
cara melistrikinya adalah dengan
memberikan Lampu Tenaga Surya
Hemat Energi (LTSHE).
Upaya
pendekatan
melistriki
masyarakat tersebut membuahkan

hasil positif, dimana rasio elektrifikasi
atau perbandingan rumah tangga
berlistrik
dengan
total
rumah
tangga dari tahun ke tahun terus
meningkat. "Hingga akhir tahun
2018, rasio elektrifikasi nasional
mencapai 98,3%. Rasio elektrifikasi
Provinsi Jawa Barat bahkan lebih
tinggi dari angka nasional, yaitu
99,9%. Sedangkan rasio elektrifikasi
Kabupaten
Sumedang
telah
mencapai angka 99%," ujar Rida.
Saat ini Kementerian ESDM tengah
menyelesaikan sekitar 5.054 rumah
tangga miskin yang belum berlistrik
untuk mendapatkan penyambungan
listrik gratis melalui CSR BUMN dan

Saat Ini Kabupaten Sumedang
disuplai
dari
GITET
500
kV
Tasikmalaya dan PLTP Kamojang,
PLTP Drajat dan PLTP Wayang Windu,
dengan rencana pengembangan
infrastruktur ketenagalistrikan ke
depan akan dibangun PLTA Jatigede
berkapasitas 2 x 55 MW dan
direncanakan beroperasi komersial
(COD) pada tahun 2020, serta
PLTP Tampomas (45 MW) yang
direncanakan beroperasi komersial
tahun 2025.

Badan Usaha sektor ESDM.

miskin belum berlistrik di Kabupaten
Sumedang. (PSJ)

Dalam acara ini dilakukan juga
penyerahan simbolis 150 PJUTS
dan 1.000 LTSHE bagi masyarakat

Pemerintah
bersama
PT
PLN
(Persero)
berkomitmen
meningkatkan keandalan sistem
kelistrikan di Kabupaten Sumedang.

Dirjen Ketenagalistrikan Rida Mulyana bersama Kepala Badan Litbang ESDM Dadan Kusdiana pada Sosialisasi Capaian Kinerja
Sektor ESDM di Kabupaten Sumedang, di Gedung Negara Kabupaten Sumedang, Kamis (4/4/2019).
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Wujudkan Aceh Bersinar,
Menteri ESDM Resmikan
Proyek Kelistrikan di Provinsi Aceh

Menteri ESDM Ignasius Jonan meresmikan proyek kelistrikan di Provinsi Aceh di Gardu Induk (GI) 150 kV Takengon, Desa Calo Blang Gele,
Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Selasa (4/4).

Menteri ESDM Ignasius Jonan meresmikan proyek kelistrikan di Provinsi
Aceh di Gardu Induk (GI) 150 kV Takengon, Desa Calo Blang Gele,
Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Selasa (4/4). Proyek
kelistrikan yang diresmikan kali ini adalah GI 150 kV Takengon dan Saluran
Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Takengon - Bireun, GI 150 kV
Subulussalam dan SUTT 150 kV Subulussalam - Sidikalang, serta GI 150 kV
Kutacane dan SUTT 150 kV Berastagi - Kutacane.
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Dalam presmian ini, Jonan didampingi Plt Gubernur Aceh
Nova Iriansyah, Dirjen Ketenagalistrikan Rida Mulyana,
dan Direktur Bisnis Regional Sumatera PT PLN Wiluyo
Kusdwiharto. Turut hadir Bupati Aceh tengah, Bupati
Bireuen, dan Bupati Bener Meriah selaku penerima manfaat
program kelistrikan di Aceh ini.
Menurut laporan Dirjen ketenagalistrikan Rida Mulyana,
manfaat beroperasinya proyek kelistrikan ini antara
lain untuk meningkatkan kapasitas penyediaan energi
listrik dan keandalan suplai energi listrik di Aceh, serta
menggantikan pasokan listrik di beberapa daerah yang
sebelumnya masih terisolasi dengan bergantung pada
PLTD. "Dengan masuknya jaringan transmisi dan dengan
beroperasinya GI pendukungnya, PLN dapat menghemat
kurang lebih Rp 265,5 miliar setahunnya. Ini diakibatkan
karena terdapat beberapa pembangkit listrik yang berbasis
diesel, yaitu kurang lebih 48,8 megawatt, akan ditutup. Ini
pada akhirnya akan menurunkan biaya pokok pengadaan
listrik yang selama ini juga dimintakan oleh Bapak Menteri
dan Bapak Presiden," kata Rida.

Jonan mengungkapkan sistem transmisi dan distribusi
di SUmatera, khususnya di Aceh harus terus diperbaiki
kualitasnya. PT PLN (Persero) juga terus didorong untuk
menyediakan listrik kepada masyarakat dengan layanan
yang berkualiatas dan harga yang terjangkau. "Karena
ini untuk kepentingan masyarakat. Nah, jika itu semua
bisa, tentunya pertumbuhan layanan kepada masyarakat
diharapkan akan menjadi lebih baik," tandas Jonan.
Proyek kelistrikan diharap diharap dapat meningkatkan
rasio elektrifikasi beberapa kabupaten di Aceh yang
masih di bawah rata-rata nasional, yaitu dari rentang
84% s.d. 94%. Rasio elektrifikasi Provinsi Aceh sendiri
telah mencapai angka 99%. Dari 23 Kabupaten/Kota di
Provinsi Aceh, 15 Kabupaten/Kota juga telah mencapai
rasio elektrifikasi sebesar 99%, termasuk Kabupaten
Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten
Subulussalam, dan Kabupaten Aceh Tenggara yang proyekproyeknya diresmikan kali ini. (PSJ)
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Kejar Rasio Elektrifikasi,
Menteri ESDM Resmikan Proyek Kelistrikan di NTT

Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral
(ESDM)
Ignasius
Jonan
meresmikan proyek kelistrikan di
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT),
Kamis (11/4/2019), di komplek PLTMG
MPP Flores 20 MW. Proyek kelistrikan
yang diresmikan adalah Pembangkit
Listrik Tenaga Mesin Gas Mobile Power
Plant (PLTMG MPP) Flores 20 MW,
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
70 kV Labuan Bajo-Ruteng dan Gardu
Induk (GI) Labuan Bajo, SUTT 70 kV
Ruteng-Ulumbu, GI Ruteng, dan GI
Ulumbu.

"Keberadaan PLTMG ini diharapkan
dapat meningkatkan pasokan listrik di
NTT, khususnya Pulau Flores. Ini akan
mampu memasok ke 23.148 pelanggan
rumah tangga 900 VA," kata Jonan.
Ia menjelaskan beroperasinya PLTMG
ini akan menggantikan pembangkit
listrik tenaga diesel (PLTD) sewa
sebesar 8 MW dan mampu menghemat
pemakaian BBM.
Dengan terciptanya Trans-Flores (SUTT
70 kV Labuan Bajo-Ruteng-Ulumbu),
di
samping
mampu
memperluas
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jangkauan listrik kepada masyarakat
sehingga rasio elektrifikasi meningkat,
diharapkan dapat menurunkan Biaya
Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik
yang pada akhirnya menurunkan
subsidi listrik. Rasio elektrifikasi di NTT
sebesar 71% yang masih di bawah ratarata nasional. Pemerintah menargetkan
angka ini bertambah menjadi 90% di
tahun 2019.
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Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meresmikan proyek kelistrikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT),
Kamis (11/4/2019), di komplek PLTMG MPP Flores 20 MW.

Menteri Jonan juga melakukan
pencanangan pembangkit listrik
tenaga surya (PLTS) komunal di
11 lokasi, dan Program Bantuan
Sambungan Listrik Gratis kepada
11.000 rumah tangga miskin dan
tidak mampu di Provinsi NTT.
Manfaat dari proyek kelistrikan
yang diresmikan dan dicanangkan
ini antara lain adalah meningkatnya
kapasitas sistem kelistrikan di
NTT, sehingga andal dan mampu
memasok listrik
lebih
banyak
kepada masyarakat dan membuka
peluang investasi.
Pemberian
bantuan
kepada
masyarakat
tidak
mampu
ini
merupakan
wujud
energi
berkeadilan. "Ini sesuai Nawacita
untuk
memberikan
keadilan
sosial, dalam bentuk penyediaan
listrik yang sering kita usung
sebagai
energi
berkeadilan.

Artinya, energi harus dinikmati
oleh semua masyarakat Indonesia,
termasuk yang kita pandang belum
mampu," Dirjen Ketenagalistrikan
Rida Mulyana dalam kesempatan
yang sama.
Dibangunnya PLTS komunal sebesar
2,9 MWp menunjukkan komitmen
pemerintah dalam meningkatkan
bauran energi terbarukan, sekaligus
pemenuhan komitmen pemerintah
pada penurunan emisi gas rumah
kaca (perubahan iklim).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut
Wakil Gubernur NTT Josep Nae Soi,
Dirjen EBTKE F.X. Sutijastoto, Sekjen
Dewan Energi Nasional (DEN) Saleh
Abdurrahman, dan Direktur Bisnis
Regional Jawa Bagian Timur, Bali,
dan Nusa Tenggara PT PLN (Persero)
Djoko R. Abumanan. (AMH)
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Pasokan Listrik Jelang Pemilu
Dipastikan Aman

Dalam rangka memantau kesiapan pasokan listrik dan
kesiagaan PT PLN (Persero) menjelang Pemilihan Umum
Presiden dan Legislatif Tahun 2019, Menteri ESDM Ignasius
Jonan melakukan kunjungan kerja ke PT PLN (Persero)
Pusat Pengaturan Beban (P2B) Jawa Bali di Gandul, Cinere,
Depok, Jawa Barat, Jumat (12/4). Dalam kunjungan tersebut,
Jonan didampingi oleh Direktur Jenderal Ketenalistrikan
Rida Mulyana dan Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian
Tengah PT PLN (Persero) Amir Rosidin.
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PT PLN (Persero) melaporkan bahwa kondisi
pasokan tenaga listrik pada sistem kelistrikan JawaBali berada pada kondisi "pasokan cukup" selama
periode Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif
(H-7 s.d. H+7). Kondisi Siaga Pemilu Presiden
dan Legislatif tahun 2019 ditetapkan oleh PT PLN
(Persero) per tanggal 17 Maret s.d 24 April 2019.
Upaya yang dilakukan PT PLN (Persero) dalam
rangka menyambut Pemilu diantaranya mengatur
jadwal pemeliharan pembangkit dan transmisi diluar
masa siaga Pemilu, tidak melakukan pekerjaan atau
pemeliharaan yang dapat mengganggu pasokan
listrik kecuali pekerjaan perbaikan yang disebabkan
gangguan, melakukan piket siaga dan pelaporan
kondisi sistem Jawa Bali, juga menjaga keandalan
dan kualitas pasokan listrik pada seluruh Tempat
Pemungutan Suara (TPS).

Jonan meminta PLN terus berkoordinasi
dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum)
pusat hingga KPUD daerah mengenai
kondisi kelistrikan di setiap wilayah. "Tolong
untuk memonitoring hingga unit rayon, tanya
masukan dari KPU apa yang perlu disiapkan,
terutama KPUD di daerah terpencil yang
komunikasinya tidak mudah, sehingga kita
bisa menghindari gangguan kelistrikan
selama pemilihan berlangsung," ujar Jonan
berpesan kepada PT PLN (Persero).

Menteri ESDM Ignasius Jonan melakukan kunjungan kerja ke PT PLN
(Persero) Pusat Pengaturan Beban (P2B) Jawa Bali di Gandul, Cinere,
Depok, Jawa Barat, Jumat (12/4).

Diakhir acara Jonan mengajak semua untuk
berdoa agar Pemilihan Umum Presiden dan
Legislatif Tahun 2019 ini bisa berjalan lancar
aman dan terkendali. (u)
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Ditjen Ketenagalistrikan
Selenggarakan Workshop Peningkatan
Kapasitas untuk Aksi Mitigasi Gas Rumah Kaca

Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan Wanhar dalam Workshop Peningkatan Kapasitas Mengenai Pemahaman
Aksi Mitigasi Gas Rumah Kaca, Jumat (3/5/2019), di Ritz Carlton Jakarta.

Penting bagi perusahaan pembangkit listrik untuk
memahami pelaksanaan aksi mitigasi emisi gas rumah kaca
(GRK), khususnya di subbidang ketenagalistrikan. Direktur
Teknik dan Lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan Wanhar
menekankan hal tersebut dalam pembukaan Workshop
Peningkatan Kapasitas Mengenai Pemahaman Aksi Mitigasi
Gas Rumah Kaca, Jumat (3/5/2019), di Ritz Carlton Jakarta.
Selain meningkatkan pemahaman perusahaan mengenai
aksi mitigasi emisi GRK, workshop ini juga dilakukan untuk
mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam
penyusunan pedoman penghitungan dan pelaporan aksi
mitigasi emisi GRK subbidang ketenagalistrikan. Workshop
ini merupakan kerja sama antara Ditjen Ketengalistrikan
dengan USAID-ICED II (Indonesia Clean Energy
Development II) dan UNDP-MTRE3 (Market Transformation
for Renewable Energy and Energy Efficiency).
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Untuk menanggulangi permasalahan perubahan iklim,
pada Konferensi Perubahan Iklim ke-21 di Paris, Pemerintah
Indonesia turut serta menandatangani Persetujuan Paris
(Paris Agreement). Pada saat pelaksanaan konferensi
tersebut, Pemerintah Indonesia memperbarui komitmen
untuk menurunkan emisi GRK dari yang semula 26% di
bawah tingkat Business as Usual pada tahun 2020 menjadi
29% pada tahun 2030 dengan upaya sendiri dan 41%
pada tahun 2030 dengan bantuan internasional.
"Untuk mendukung target penurunan emisi GRK pada
subbidang Ketenagalistrikan, di dalam RUPTL PT PLN
(Persero) tahun 2019-2028 telah ditargetkan penurunan
emisi GRK antara lain dengan pengembangan energi
baru dan terbarukan (EBT), pengalihan bahan bakar (fuel
switching) pada pembangkit listrik serta penggunaan
teknologi rendah karbon dan efisien," kata Wanhar.

Warta Kita

Berdasarkan RUPTL tersebut, pertumbuhan kebutuhan listrik
diproyeksikan sebesar 6,42% dan sampai dengan tahun
2028 akan terdapat penambahan pembangkit listrik dengan
total kapasitas sebesar 56 GW. Mayoritas bauran energi
pembangkit listrik untuk batubara sebesar 54,6% dan diikuti
dengan energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23,0%.

Ditjen Ketenagalistrikan telah melaksanakan inventarisasi
emisi GRK melalui sistem Measurement, Reporting and
Verification (MRV). MRV yang handal merupakan prasyarat
agar pencapaian target penurunan emisi GRK dapat terukur
dan dapat mendukung peningkatan upaya-upaya mitigasi
GRK di subbidang ketenagalistrikan," lanjut Wanhar.

Namun demikian, pembangunan PLTU Batubara direncanakan
akan menggunakan teknologi High Efficiency Low Emission
(HELE) atau yang lebih dikenal dengan Clean Coal Technology
(CCT) seperti teknologi boiler super critical dan ultra-super
critical yang akan dikembangkan di pulau Jawa dan Sumatera,
serta teknologi yang lebih efisien di Indonesia Timur. Ada
sembilan lokasi PLTU di Pulau Jawa yang rencananya akan
dikembangkan menggunakan teknologi boiler Ultra-Super
Critical dengan total kapasitas sebesar 11.751 MW sampai
dengan tahun 2028.

Sejak
tahun
2003,
Ditjen
Ketenagalistrikan
telah
mengembangkan dan mengoperasionalkan sistem MRV emisi
GRK. Ditjen Ketenagalistrikan juga telah mengembangkan
sistem penghitungan dan pelaporan emisi GRK berbasis
online yang telah dapat diakses oleh semua pihak, yaitu
Aplikasi Penghitungan dan Pelaporan Emisi Ketenagalistrikan
(APPLE - Gatrik).

"Saat ini, Kementerian ESDM sedang menyiapkan konsep
Kepmen ESDM mengenai Pedoman Penyelenggaraan
Inventarisasi dan Mitigasi Gas Rumah Kaca Bidang Energi.

Pedoman
dan
aplikasi
tersebut
diharapkan
dapat
mempermudah pelaku usaha pembangkit listrik dalam
penyelenggaraan inventarisasi, menyeragamkan metodologi,
mendapatkan data yang valid, sekaligus dapat mengukur
kinerja unit pembangkitan tenaga listrik. (AT)
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Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Munir Ahmad menjadi pembicara pada Diskusi Panel Masyarakat Ketenagalistrikan
Indonesia (MKI) yang mengangkat tema "Menghadapi Tantangan Penerapan Industri 4.0 di Sektor Ketenagalistrikan Indonesia", Selasa
(21/5).

Ini Upaya Kementerian ESDM

Mendukung Industri 4.0 di Sektor Ketenagalistrikan

Sekretaris Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan Munir Ahmad
menjadi pembicara pada Diskusi
Panel Masyarakat Ketenagalistrikan
Indonesia (MKI) yang mengangkat
tema "Menghadapi Tantangan
Penerapan Industri 4.0 di Sektor
Ketenagalistrikan Indonesia", Selasa
(21/5). Acara diselenggarakan di Hotel
Intercontinental Jakarta dan dihadiri
oleh Ketua MKI Supangkat Iwan
Santoso, pengurus dan anggota MKI.
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Munir menyampaikan materi tentang Upaya
Kementerian ESDM dalam Mendukung
Industri 4.0 di Sektor Ketenagalistrikan. Ia
menyampaikan bahwa kemajuan teknologi
informasi mau tidak mau akan mengubah
sistem kelistrikan. Saat ini miliaran orang
telah terhubung dengan perangkat seluler
dengan kekuatan pemrosesan yang
sangat cepat, kapasitas penyimpanan
yang sangat besar, dan akses tanpa batas.
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Namun
berdasarkan
Digital
Competitiveness
Ranking,
Indonesia
berada pada posisi ke-62, kalah dengan
negara ASEAN lainnya yaitu Philipina
(56), Thailand (39), Malaysia (27), dan
Singapura (2). Untuk itu, Ia mengajak para
pelaku usaha subsektor ketenagalistrikan
untuk meningkatkan kualitas Sumber
Daya Manusia (SDM) agar dapat bersaing
dengan negara lain. "Transformasi tersebut
sudah tentu memiliki dampak besar pada
kompetensi yang dibutuhkan dari seorang
karyawan," ujarnya.
Munir menyampaikan bahwa Kementerian
ESDM
mendorong
Perubahan
Penyediaan
SDM
Berkompeten.
Ia
menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan telah melakukan jalur
Link and Match antara pendidikan vokasi/
ketrampilan atau pelatihan, dengan usaha
bidang ketenagalistrikan. Melalui Peraturan
Menteri ESDM No. 46 Tahun 2017 tentang
Standar
Kompetensi
Tenaga
Teknik
Ketenagalistrikan (SKTTK), Kementerian
ESDM telah menyederhanakan standar
kompetensi yang sudah ada. Melalui
aturan ini, pemerintah juga mengatur
harmonisasi SKTTK yang diberlakukan
oleh Kementerian ESDM dengan Standar
Kompetensi
lain,
seperti
Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
(SKKNI)
yang
diberlakukan
oleh
Kementerian Ketenagakerjaan.
Dalam acara ini juga dilakukan Peluncuran
Seminar dan Pameran Hari Listrik
Nasional Ke-74 yang mengangkat tema:
Keberlanjutan Sektor Ketenagalistrikan
Dalam Menghadapi Era Industri 4.0.
Seminar dan pameran dalam rangka Hari
Listrik Nasional ke-74 sendiri direncanakan
akan dilaksanakan di Jakarta Convention
Center pada tanggal 9 - 11 Oktober 2019.
(PSJ)
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Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Hendra Iswahyudi membuka Focus Group Discussion "Review Aturan Jaringan Sistem
Tenaga Listrik (Grid Code)", Rabu (19/6), di Ruang Samaun Samadikun, Jakarta.

Review Aturan Jaringan

untuk Listrik yang Lebih Andal dan Aman

Pemerintah saat ini tengah melakukan review terhadap
Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik (Grid Code).
Review ini dilakukan agar proses penyambungan
dan sinkronisasi pembangkit khususnya Energi Baru
Terbarukan (EBT) menjadi lebih andal dan aman bagi
operasi sistem. Demikian disampaikan oleh Direktur
Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Hendra
Iswahyudi saat membuka Focus Group Discussion
"Review Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik
(Grid Code)", Rabu (19/6), di Gedung Soemantri
Brodjonegoro I, Jakarta.
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Hendra menyampaikan pemerintah terus mendorong
PT PLN (Persero) agar mengoptimalkan potensi
EBT untuk dapat diserap semaksimal mungkin. Hal
tersebut dapat terlihat dari komposisi bauran EBT yang
meningkat dimana pada tahun 2018 sebesar 11,98%
dan saat ini menjadi sebesar 12,88% (triwulan I 2019),
serta diharapkan pada tahun 2025 sebesar 23% dari
total produksi listrik PT PLN (Persero).
Dalam rangka meningkatkan penyediaan tenaga listrik
dan mendorong peran EBT dalam produksi listrik
nasional, Pemerintah telah menerbitkan beberapa
regulasi. Regulasi ini di antaranya adalah Permen
ESDM 10/2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian
Jual Beli Tenaga Listrik; Permen ESDM 50/2017
tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk
Penyediaan Tenaga Listrik; Permen ESDM 01/2017
tentang Operasi Paralel Pembangkit Tenaga Listrik
dengan Jaringan Tenaga Listrik PT PLN (Persero);
serta Permen ESDM 19/2017 tentang Pemanfaatan
Batubara untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian
Kelebihan Tenaga Listrik (Excess Power).

"Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa usaha
penyediaan tenaga listrik harus mengacu pada Aturan
Jaringan Sistem Tenaga Listrik (Grid Code) pada sistem
setempat, termasuk pengendalian operasi sistem,
kesiapan kapasitas jaringan, serta pengoperasian
pembangkit," ujar Hendra.
FGD ini menjadi wadah untuk menampung saran,
tanggapan dan juga masukan dari panelis serta
seluruh pemangku kepentingan. "Diharapkan Aturan
Jaringan Sistem Tenaga Listrik (Grid Code) yang baru
nantinya dapat diaplikasikan dan memberikan dampak
peningkatan akses penyediaan tenaga listrik bagi
masyarakat dengan mutu dan keandalan yang baik,"
pungkas Hendra. (AMH)
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SLO di Genggaman,

Rumah Aman dan Hati Tenang
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Merasa aman dan terlindung dari bahaya kebakaran, itulah yang dirasakan Henry Silaban (43)
saat mengetahui instalasi listrik di rumahnya sudah mendapatkan Sertifikat Laik Operasi (SLO).
Ia tak perlu risau lagi terjadi korsleting listrik di rumahnya. Sebelum mendapatkan SLO, jalaran
percikan api akibat hubungan arus listrik beberapa kali mengganggu pemukiman di sekitar
tempat tinggalnya di Kayumas, Pulogadung, Jakarta Timur.

Semenjak membangun rumah, Henry telah menaruh
perhatian besar terhadap pengamanan listrik. Saat pertama
kali menempati tempat tinggalnya tiga tahun lalu, ia sudah
memikirkan faktor keamanan, tak mau ada masalah yang
timbul di kemudian hari. "Sebagai kepala keluarga, saya
punya kewajiban untuk memastikan keluarga saya aman
dari bahaya apapun, tak terkecuali bahaya kebakaran," ujar
pria dengan dua orang anak ini.
Apa yang dikhawatirkan Henry cukup beralasan. Pasalnya,
pemukiman di kota-kota besar Indonesia masih dihantui
bahaya kebakaran. Misalnya data yang disajikan oleh Data
Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi
DKI Jakarta menyebut rata-rata kebakaran listrik adalah
718 kejadian per tahun selama 2013-2018, bahkan 72%
kebakaran di 2017 terjadi karena penggunaan energi listrik
yang tidak mengikuti standar dan kaidah-kaidah semestinya.
"Ketika membangun rumah, saya pastikan orang-orang yang
membangun rumah saya memang kompeten. Termasuk
saat pemasangan instalasi listrik, saya suruh instalatir
yang memang punya kompetensi. Kan PLN tidak layani
pemasangan listrik kalau tidak ada SLO," ungkap Henry.

Butuh waktu paling lama tiga hari untuk tegangan rendah
dengan ketentuan biaya mengikuti Peraturan Menteri ESDM
Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan
Sertifikat Ketenagalistrikan.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida
Mulyana di Jakarta, Rabu (29/5) menyampaikan bahwa
masyarakat maupun industri tak boleh abai terhadap standar
dan kaidah sebagai penentu utama dalam pemasangan
listrik. "Keseharian kita dekat dengan listrik, keselamatan
itu tidak boleh ada jeda. Semua kaidah yang menyangkut
keselamatan ketenagalistrikan harus dijalankan," pesan
Rida.
Rida meyakini kejadian kebakaran yang kerap menimpa
akan terminimalisir bila tingkat kepatuhan terhadap kaidah
terbilang tinggi. "Minimal kalau kaidah-kaidah ini diikuti,
tingkat keselamatan kita lebih tinggi dan tingkat kebakaran
jadi menurun," ujar Rida.
Di samping itu, setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan
juga wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam
peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

SLO merupakan sertifikat yang menjadi bukti bahwa
suatu instalasi listrik sudah memenuhi persyaratan untuk
beroperasi atau sudah layak diberi tegangan listrik. Henry
pun mempercayakan Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) yang
ditunjuk Pemerintah guna melakukan inspeksi kelaikan
operasi listrik rumahnya. Mereka menerapkan ketetapan
standar pemasangan listrik yang sudah ditentukan.

Selain kewajiban memiliki SLO untuk instalasi tenaga
listrik, ada beberapa kaidah yang harus diterapkan untuk
keselamatan ketenagalistrikan, seperti Standar Nasional
Indonesia (SNI) untuk peralatan listrik, Sertifikat Kompetensi
Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK) bagi tenaga teknik
ketenagalistrikan, dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) bagi
badan usaha penunjang tenaga listrik.

Ia juga tidak mengalami kerepotan saat mengurus penerbitan
SLO.

#ListrikAmanMudikNyaman
#PartisipasiRakyat
#EnergiBerkeadilan
Buletin Ketenagalistrikan| Juni 2019 |

43

Warta Kita
Galeri

44 | Juni 2019|Buletin Ketenagalistrikan

Galeri

Buletin Ketenagalistrikan| Juni 2019 |

45

Warta Kita
Galeri

46|Juni 2019|Buletin Ketenagalistrikan

Galeri
Warta
Kita

Buletin Ketenagalistrikan|Juni 2019|

47

Warta Kita
Flash

Inspektur Ketenagalistrikan
Selenggarakan Knowledge Sharing

Tim Posko Lebaran Tinjau
TBBM Plumpang

Dalam rangka pengembangan kompetensi Inspektur
Ketenagalistrikan mengadakan Knowledge Sharing
yang
dilaksanakan
di
Gedung
Annex
Ditjen
Ketenagalistrikan, Rabu (26/06/2019), di Jakarta.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) Arcandra Tahar didampingi Direktur Jenderal
Ketenagalistrikan Rida Mulyana selaku Ketua Tim Posko
Lebaran Nasional Sektor ESDM melakukan peninjauan
Fasilitas TBBM Pertamina di Plumpang Jakarta Utara,
Selasa (28/5/2019).

Yang menjadi pembicara dalam acara knowledge
sharing tersebut adalah Irfan Kurniawan, ST, MT. yang
membahas Usaha penunjang Ketenagalistrikan, Lendra
Ramayuni, ST. yang membahas Hubungan Komersial
Ketenagalistrikan, dan Butet Puspasari, ST. sebagai
Moderator.
Seluruh peserta diminta untuk mengidentifikasi
permasalahan yang ada sesuai dengan tugas dan fungsi
masing-masing. Hasilnya cukup memuaskan, semua
belajar business process, mendiagnosa permasalahan
dan menyampaikannya mulai dari input, proses dan
output.
Knowledge Sharing seperti ini bisa dijadikan budaya.
Tidak hanya karena sebagai budaya belajar semata
tetapi juga besar manfaatnya bagi kinerja.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut Dirjen Migas
Djoko Siswanto, Kepala Badan Geologi Rudy Suhendar,
Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa, serta Direktur
Pemasaran Retail Pertamina Ma'sud Khamid.
Selain mengendalikan dan memantau kelancaran
penyaluran BBM Archandra juga menyampaikan
kesiapan subsektor ketenagalistrikan jelang Lebaran.
"Kondisi sistem kelistrikan pada saat Idul Fitri secara
umum dalam kondisi aman," katanya.
Pada 5 Juni 2019, daya mampu pembangkit diperkirakan
sebesar 38.653,47 MW dan beban puncak sebesar
25.727,32 MW sehingga masih terdapat cadangan
operasi sebesar 12.926,15 MW. Tanggal 6 Juni 2019,
daya mampu pembangkit diperkirakan sebesar
45.234,87 MW dan beban puncak sebesar 26.546,81
MW sehingga masih terdapat cadangan operasi sebesar
18.688,06 MW.
Dalam kesempatan yang sama Rida Mulyana
menambahkan, "Kebutuhan listrik selama lebaran ini
masih seperti tahun sebelumnya, banyak liburnya,
pabrik dan industri tutup, konsumsi listrik turun 30%
secara nasional. Cadangan listrik semakin aman.
Kondisi diluar kontrol kita seperti longsor dan lainnya
perlu kita antisipasi agar pelayanan selalu terjaga."
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Wamen ESDM Isi Tausiah di Masjid Al
Misbah Ditjen Gatrik

Pemberian Bingkisan Lebaran
Kepada Pegawai

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Arcandra Tahar menyempatkan diri melakukan tausiah
di Masjid Al Misbah Ditjen Ketenagalistrikan, Senin
(27/5/2019), selepas sholat Zuhur. Acara ini turut
dihadiri oleh Dirjen Ketenagalistrikan Rida Mulyana dan
jajaran eselon II Ditjen Ketenagalistrikan.

Sobat Gatrik, dalam rangka menyambut Hari Raya
Idul Fitri, segenap pimpinan di Kementerian ESDM
memberikan bingkisan kepada pegawai.

Arcandra menekankan pentingnya melakukan tabayun
(mencari pemahaman/kejelasan) sebelum membagikan
berita, khususnya di media sosial/aplikasi pesan instan
seperti WhatsApp (WA).
“Dengan jempol tangan ini, kita bisa menyebarkan
hal-hal yang tidak semestinya. Berbahayanya jempol
sekarang ini. Bisa melukai muslim yang lain. Bikin
yang bersaudara, jadi tidak bersaudara. Bikin yang
berteman, jadi tidak berteman. Karena apa? Jempol.
Maka untuk menyelamatkan muslim yang lain, jaga
lisan dan tanganmu,” ujar Arcandra.

Pegawai di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang
mendapatkan bingkisan berjumlah 120 orang yang
terdiri dari pegawai golongan I, II, dan juga pegawai
outsourcing.
Sekretaris Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Munir
Ahmad menyampaikan bingkisan kepada pegawai
secara simbolis di pada hari Senin (27/05) di lobby
gedung Utama Ditjen Ketenagalistrikan. "Saya
menyampaikan pesan dari Menteri ESDM, selamat Idul
Fitri kepada bapak ibu sekalian dan mudah-mudahan
apa yang diberikan bisa bermanfaat," ujar Munir dalam
sambutannya.

Arcanda
mengajak
para
pegawai
Ditjen
Ketenagalistrikan untuk senantiasa mengikuti adab/
ketentuan di grup WA. Sebagaimana diketahui, sharing
berita melalui grup WA bisa sangat luas jangkauannya.
Ia lalu menyampaikan bahwa orang yang mengirim
berita tanpa memeriksanya terlebih dulu akan jadi
orang yang menyesal. Berita bohong yang sudah
telanjur tersebar bisa dihapus di gadget seseorang,
lanjutnya, tapi berita itu akan tetap ada di gadgetgadget orang lain dan akan sangat sulit terhapus.
“Mari kita bersihkan kalbu selama masih ada sisa
waktu. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat,”
ujar Arcandra menutup tausiahnya.
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Forum Rapat
Komite Nasional Indonesia Untuk IEC

Ditjen Gatrik Peringati Isra Miraj
Nabi Muhammad SAW

Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
mengikuti Forum Rapat Komite Nasional Indonesia
Untuk IEC (International Electrotechnical Commission).
Rapat ini diselenggarakan di Gedung Utama Ditjen
Ketenagalistrikan, Jakarta (02/05).

Dalam rangka memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad
SAW dan juga menyambut bulan suci Ramadhan,
segenap pimpinan beserta seluruh pegawai Direktorat
Jenderal Ketenagalistrikan berkumpul bersama di
Mesjid Al Misbah di Gedung Annex, Jakarta (30/04).

Dalam rapat ini dibahas kebijakan terkait standardisasi
bidang elektronika baik tingkat nasional, regional,
maupun internasional. Standardisasi IEC dipercaya
dapat menstimulasi produksi dan kualitas ekspor
barang-barang elektronik, membuka akses ke pasar
yang lebih luas bagi manufaktur nasional dan membuat
pelaku usaha nasional memiliki daya saing global,
mempromosikan Indonesia sebagai pusat produksi
serta mendukung pembangunan infrastruktur yang
handal dan berkelanjutan.

Dalam acara dengan tema “Kita Tingkatkan Iman dan
Taqwa untuk Meraih Kebahagiaan Dunia dan Akhirat”
tersebut, segenap hadirin mendengarkan ceramah
agama dari K.H. Abdul Syahid Hamdani selaku pimpinan
Ponpes Miftahul Ulum Garut.

Ditjen Gatrik selaku Instansi Teknis dalam mengelola
kegiatan
standardisasi
bidang
ketenagalistrikan
senantiasa memperhatikan kebijakan dan program
prioritas nasional yang ditetapkan oleh Badan
Standardisasi Nasional dalam kerangka Sistem
Standardisasi Nasional. Sampai dengan saat ini telah
dihasilkan sebanyak kurang lebih 1640 buah SNI
bidang ketenagalistrikan yang telah ditetapkan oleh
Badan Standardisasi Nasional.
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Dalam
sambutan
pembuka
acara,
Dirjen
Ketenagalistrikan
Rida
Mulyana
menyampaikan
harapannya bahwa di bulan suci Ramadhan nanti
tidak mengurangi semangat kerja, bahkan harus
lebih bersemangat dengan niat bahwa pekerjaan
yang dilakukan merupakan ibadah dengan harapan
mendapatkan barokah dari Allah SWT.

Flash

Kementerian ESDM
Peringati Hari Bumi ke-49

Dirjen Gatrik Hadiri
Pengucapan Sumpah Janji PP APEI

Sabtu (27/04), Menteri ESDM Ignasius Jonan
hadir dalam peringatan Hari Bumi ke-49 yang
diselenggarakan di Museum Geologi, Bandung. Jonan
menegaskan bahwa sumber daya alam itu bukanlah
warisan dari nenek moyang, melainkan warisan untuk
generasi masa mendatang. Oleh karena itu, lanjutnya,
sumber daya alam harus dikelola dan dimanfaatkan
dengan sebaik-baiknya.

Dirjen Ketenagalistrikan Rida Mulyana didampingi
Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
Wanhar menghadiri acara Pengucapan Sumpah/
Janji Pengurus Pusat Asosiasi Peofesionalis ElektrikalMekanikak Indonesia (PP APEI) di Hotel Lumire Jakarta,
Kamis malam (25/4/2019).

Badan Geologi menyelenggarakan acara ini dengan
tujuan mengedukasi masyarakat Indonesia agar
berperan aktif dalam melestarikan lingkungan
hidup. Selain itu, acara ini juga dimaksudkan untuk
mensosialisasikan peran Kementerian ESDM dalam
pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Ini sesuai
dengan tema Hari Bumi ke-49 tahun ini, yakni "Harmoni
Bumi Indonesia (v.
Terkait tema energi hijau ini, Ditjen Ketenagalistrikan
turut berpartisipasi dengan menyampaikan video
mengenai mobil listrik yang lebih ramah lingkungan.
Peringatan Hari Bumi ini diisi dengan seminar nasional,
talkshow “Gedung Hemat Energi”, penganugerahan
gedung hemat energi, lomba fashion show dari bahan
daur ulang limbah, dan lomba foto.

APEI meripakan salah satu Lembaga Sertifikasi
Kompetensi yang terakreditasi Menteri ESDM di bidang
pembangkit, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan
tenaga listrik dengan subbidang pembangunan dan
pemasangan, pengoperasian, serta pemeliharaan
instalasi tenaga listrik.
Pemerintah melalui Ditjen Ketenagalistrikan berharap
APEI dapat terus meningkatkan kompetensi SDM dan
menyiapkan diri dalam mendukung pembangunan
infrastruktur
ketenagalistrikan
dengan
tetap
memperhatikan keselamatan ketenagalistrikan.
Dokumentasi: APEI

Buletin Ketenagalistrikan|Juni 2019|

51

Warta Kita
Flash

Direktur Pembinaan Program
Ketenagalistrikan
Hadiri Gebyar Energi Juara

Menteri ESDM
Hadiri Forum Bisnis PLN 2019

Direktur
Pembinaan
Program
Ketenagalistrikan
Jisman Hutajulu memberikan sambutan dan menjadi
narasumber pada acara Gebyar Energi Juara:
Peluncuran Program Konversi Kompor Gas ke Kompor
Listrik, Bandung (9/4/2018).

Pemerintah mengapresiasi upaya PT PLN (Persero)
dalam mencapai rasio elektrifikasi (RE) sebesar 98.3%
pada tahun 2018. Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyampaikan hal
tersebut dalam penutupan Forum Bisnis PLN 2019,
Jumat (5/4/2019), di Jakarta. Tahun ini, ditargetkan
99.9% rumah tangga Indonesia terlistriki. Dalam
kesempatan tersebut, Jonan juga mengingatkan PLN
untuk melakukan efisiensi. Di samping itu, PLN juga
diminta memperhatikan bauran Energi Baru Terbarukan
(EBT) sebesar 23% pada tahun 2025.

Jisman menyampaikan strategi dalam meningkatkan
konsumsi listrik per kapita, sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Penambahan kapasitas pembangkit listrik
Penambahan jaringan transmisi dan gardu
induk
Penambahan jaringan distribusi dan gardu
distribusi
Pemenuhan akses elektrifikasi sebesar 99,9%
pada tahun 2019
Mendorong pengembangan kendaraan listrik
Mendorong pengembangan kompor listrik.

Tahun 2018, capaian konsumsi listrik per kapita sebesar
1.064 kWh/kapita. Tahun 2019 pemerintah mempunyai
target sebesar 1.200 kWh/kapita sebagaimana tertuang
dalam Perpres 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2019.
Pada kesempatan yang sama Jisman menyampaikan
bahwa penggunaan kompor listrik dan kendaraan listrik
selain meningkatkan konsumsi listrik per kapita juga
dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Penggunaan
kompor listrik lebih hemat dibanding dengan kompor
gas.
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Forum
bertajuk
“Berkontribusi
untuk
Negeri,
Tantangan Efisiensi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan”
ini bertujuan untuk mengakselerasi kinerja PLN
di tahun 2019. Turut hadir dalam acara ini Dirjen
Ketenagalistrikan Rida Mulyana, Dirjen EBTKE FX
Sutijastoto, Sesditjen Ketenagalistrikan Munir Ahmad,
Direktur Utama PLN Sofyan Basir, serta jajaran direksi
PLN.
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Cara
Atur
Keuangan
Agar Hidup Nyaman
Besar pasak daripada tiang. Apakah Anda merasa pepatah ini
menggambarkan kondisi keuangan tiap akhir bulan? Pernahkan
Anda merasa penghasilan yang ada tidak mampu mencukupi
gaya hidup? Jika Anda menjawab ‘ya’ untuk salah satu atau
bahkan kedua pertanyaan tersebut, berikut tips yang bisa Anda
coba untuk kelola keuangan agar hidup nyaman.

1.

Buat Anggaran Belanja Bulanan
Pada awal bulan, pastikan Anda telah membagi-bagi kategori pengeluaran
wajib yang harus dilakukan. Kategori dimaksud bisa untuk keperluan
makan, transportasi, tagihan listrik/paket data/pulsa, cicilan, keperluan
bayi seperti popok atau susu bagi yang memiliki balita, dan lain sebagainya
yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk lebih mempermudah
pengaturan, Anda bisa menggunakan sistem satu amplop untuk satu
kategori. Dengan demikian, Anda bisa mengetahui jika ada pengeluaran
yang melebihi anggaran awal.

2.

Catat Pemasukan dan Pengeluaran Harian

Hal ini sangat penting untuk mengetahui secara detail pemasukan dan
pengeluaran yang telah Anda lakukan. Meski terlihat sepele, mencatat
harian akan mempermudah Anda dalam mereview kondisi keuangan Anda.
Sekarang mulai banyak aplikasi yang mempermudah kita dalam melakukan
pencatatan harian, misalnya saja aplikasi Catatan Keuangan yang ada di
platform android. Anda bisa juga mencoba aplikasi lainnya yang sejenis
untuk mempermudah Anda untuk mencatat secara harian.

3.

Rumus 30% untuk Cicilan
Jika Anda memiliki cicilan – entah rumah atau kendaraan – pastikan
besarannya tidak melebihi 30% dari total penghasilan Anda. Dengan
demikian, cash flow Anda akan lebih lancar dan cicilannya tidak
memberatkan. Jika Anda telanjur memiliki cicilan yang besarnya melebihi
angka tersebut, misalnya untuk cicilan rumah, Anda bisa melakukan
percepatan pelunasan. Atau, Anda juga bisa mengajukan permohonan
penurunan bunga. Meskipun tak selalu dikabulkan, permohonan ini bisa
saja diterima asal selama ini Anda melakukan pembayaran cicilan tepat
waktu.
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Kolom
4.

Belajar Menahan Godaan Belanja Online

Dengan kemudahan teknologi, belanja online pun sekarang semakin
mudah. Tahan keinginan Anda untuk berselancar di dunia maya untuk
window shopping, karena seringnya Anda tanpa sadar melakukan
pembelian impulsif yang mungkin disesali di kemudian hari. Jika Anda
memang ingin window shopping di marketplace, pastikan Anda membatasi
waktunya dan…jauhkan kartu kredit dari jangkauan Anda. Akan tetapi, tak
selamanya window shopping di marketplace itu tak bermanfaat. Kita bisa
mengambil manfaat dengan membandingkan kualitas dan harga sebuah
barang di beberapa toko online agar mendapatkan harga terbaik dengan
kualitas maksimal. Anda bisa juga manfaatkan diskon di marketplace
saat Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas). Biasanya, promo yang
ditawarkan sangat lumayan menghemat!

5.

Investasi dan Tabungan Jangka Panjang

Berapa jumlah yang harus diinvestasikan tiap bulan? Ada yang bilang
10% dari penghasilan, tapi akan lebih baik jika Anda dapat menyesuaikan
dengan kebutuhan. Investasi ini penting untuk jangka panjang agar uang
yang dihasilkan tidak menguap begitu saja. Walaupun nominal awalnya
kecil, tapi seperti kata pepatah: sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi
bukit.

6.

Siapkan Dana Darurat
Dana darurat kerap kali tidak masuk dalam prioritas perencanaan
keuangan. Padahal, dana ini sangat penting jika terjadi sesuatu yang
efeknya besar mempengaruhi keuangan kita, seperti diturunkan pangkat
atau diberhentikan dari pekerjaan. Besaran dana darurat sangat bervariasi,
tapi amannya, cadangkan dana darurat 3-6 bulan dikali pengeluaran
bulanan. Jadi, jika sewaktu-waktu musibah datang, dana darurat bisa
menjadi pengganti sumber pemasukan selama beberapa bulan.

Itulah enam tips dalam mengelola keuangan agar hidup
nyaman, bukan hanya untuk sekarang, tapi juga di masa
mendatang. Selamat mencoba! (AMH)
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Judul :

Jurnalisme Dasar:
Panduan Praktis Para Jurnalis
Pengarang: Asti Musman; Nadi Mulyadi
Data Terbit: 2017: Komunika, Yogyakarta
Data Fisik: 14 cm, 296 hlm.
Resensi:
Zaman telah bergerak, demikian pun dengan perkembangan
media massa yang semakin mengemuka saat ini. Siapapun
berlomba

menuangkan

tulisannya

untuk

media

cetak,

elektronik, dan internet. Sayangnya, tidak semua orang
paham akan cara-cara menulis yang baik dan benar.
Memang tidak ada batasan yang kaku untuk menulis, semua
orang boleh mengekspresikan gagasannya. Tetapi alangkah
baiknya jika kita memang memahami dasar-dasar penulisan
untuk sebuah media, apapun yang digunakan.
Dalam buku ini penulis, berusaha mengungkapkan teoriteori menulis khussnya untuk surat kabar. Namund emikian
ini tidak menutup kemungkinan juga dapat diterapkan untuk
beragam media lainnya. Buku ini ditulis secara sederhana
dengan Bahasa yang mudah dipahami oleh awam dan
mereka yang baru belajar jurnalistik. Buku ini mengingatkan
ulang akan dasar-dasar teori jurnalistik yang tidak lekang
oleh zaman.
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Smart Energy Grid Engineering
Pengarang: Hossam A. Gabbar
Data Terbit: 2017: Elsevier, London
Data Fisik: 20 cm, xxxiii, 534 hlm.
Resensi:
Smart Energy Grid Engineering memberikan detail mendalam
tentang berbagai tantangan rekayasa penting dari desain
dan operasi jaringan energy pintar yang berfokus pada
metode dan praktik canggih untuk merancang berbagai
komponen dan integrasinya dalam jaringan. Pemerintah
di

seluruh

dunia

banyak

berinvestasi

dalam

jaringan

energi pintar untuk memastikan penggunaan dan pasokan
energi yang optimal, memungkinkan perencanaan yang
lebih baik untuk respons dan pemulihan pemadaman, dan
memfasilitasi integrasi teknologi heterogen seperti sistem
energi terbarukan, jaringan kendaraan listrik, dan rumah
pintar di sekitar jaringan.
Dengan melihat studi kasus dan praktik terbaik yang
menggambarkan

bagaimana

menerapkan

infrastruktur

jaringan energi pintar dan menganalisis rincian teknis yang
terlibat dalam mengatasi tantangan yang muncul, referensi
ini mempertimbangkan aspek-aspek rekayasa penting dari
desain dan implementasi, pembangkit energi, pemanfaatan
dan konservasi energi, cerdas mengendalikan dan memantau
keamanan analisis data, dan integritas aset.
Termasuk dukungan terperinci untuk mengintegrasikan
sistem untuk infrastruktur jaringan pintar serta menampilkan
studi kasus global yang menguraikan komponen desain dan
integrasinya dalam jaringan serta memberikan contoh dan
praktik terbaik dari industri yang akan membantu dalam
migrasi ke jaringan pintar.
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